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إيل  وإمتد  املاضية  الشهور  خالل  بشكل كبري  اجلدل  تصاعد 
الصحف ووسائل اإلعالم حول دور املنظمات واجلمعيات األهلية 
يف اجملتمع املصري وكان من الواضح خاصة بعد اإلعالن يف مارس 
يف  األهلية  اجلمعيات  عمل  لتقييد  جديد  مشروع  عن   2012
املنظمات غري  علي  تبعه من هجمة شرسة  وما  املاضية  الشهور 
قانون جديد  للعمل علي مشروع  فعلي  إحتياج  احلكومية وجود 
للجمعيات مبصر وفقًا لقوانني حقوق اإلنسان الدولية، يهدف إيل 
حترير اجملتمع املدين وينظم عمل مجيع املنظمات غري احلكومية اليت 
تعمل يف جماالت التنمية وحقوق اإلنسان مبا فيها اليت تقع خارج 

التوصيف الضيق للجمعيات يف القانون احلايل.

إضافة إيل ذلك هناك حاجة لتدفق املعلومات حول االجتاهات 
والدويل  العريب  املستوي  علي  والقوانني  الدساتري  لتوجه  العاملية 
األهلية،  اجلمعيات  تنظيم  حرية  جتاه  اجليدة  التجارب  وخاصة 
وذلك حيت يعتمد احلوار علي مكونات ذات طابع موضوعي، 
وحيت نتبني – من منظور مقارن - أين حنن علي خريطة الدساتري 

ومسارات القواننب املختلفة يف العامل جتاه اجملتمع املدين.
ومن هنا هتدف الورقة إيل تقييم الوضع الراهن للمجتمع املدين 
اجلمعيات  تكوين  حلرية  القانوين  باإلطار  يتعلق  فيما  وخاصة 
األهلية، وتلخيص املناقشات اجلارية بشأن القضايا ذات الصلة 
اجلمعيات  تطور  لتعزيز  املقبلة  للخطوات  التوصيات  وتقدمي 
األهلية يف مصر. إضافة إيل جذب إنتباه مجيع األطراف الذين 
يشعرون بالقلق إزاء طبيعة اللحظة الراهنة من تطور دور اجملتمع 
املدين يف مصر وتشمل احلكومة املصرية واجملتمع الدويل املشارك 
فإن  األهداف  تلك  إيل  إستنادًا  الدميقراطية،  قضية  دعم  يف 
الورقة هي: أوال منظمات اجملتمع  املستهدفة من هذه  األطراف 
اجلهات  وثانيًا  واملتطوعني،  والنشطاء  فيها،  والعاملني  املدين 

احلكومية وثالثًا املنظمات الدولية.
من  عدد  حول  األهلية  اجلمعيات  دراسة  اجتاهات  تتمحور 
هذا  ودالالت  احلكومية،  غري  املنظمة  مبفهوم  املرتبطة  القضايا 
وكذلك  الدميقراطي.  التحول  بعملية  متر  اليت  الدول  يف  املفهوم 
املستخدمة يف دراسة هذه  املنهجية  النظرية واألساليب  املفاهيم 
املنظمات، سواء من حيث حتليل البيئة الداخلية هلذه املنظمات 
أو من  التمويل(،  الداخلية –  الدميقراطية  التنظيمي –  )اإلطار 
باملنظمات  عالقاهتا  )أمناط  هلا  اخلارجية  البيئة  دراسة  حيث 
األخرى ومؤسسات اجملتمع املدين ومؤسسات النظام السياسي، 
هذه  تغطي  الدولية(، كما  باملنظمات  عالقاهتا  أمناط  وكذلك 
األدوار  طبيعة  مثل  أخرى  حماور  ثانية  ناحية  من  الدراسات 
التحول  عملية  إطار  يف  املنظمات  هذه  تؤديها  اليت  والوظائف 
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الدميقراطي، ومن ناحية ثالثة يتم دراسة هذه املنظمات من زاوية 
التقييم،  هذا  ومؤشرات  الفاعلية  هذه  تقييم  ومعايري  فعاليتها، 

وجيدر بنا هنا التأكيد على ثالثة اعتبارات:
األول:

أن املنظمات غري احلكومية هي مسة من مسات عملية التحول من 
النظم غري الدميقراطية إىل نظم أكثر دميقراطية.

الثاني:
أن دراسة هذه املنظمات ترتبط بطبيعة النظام السياسي وإشكالياته، 
النظام السياسي  فتشكل دراستها مدخاًل لدراسة بعض متغريات 
والطبقات  السياسية  والقوى  والدستوري  القانوين  اإلطار  مثل 

االجتماعية، وأمناط التفاعالت بني مؤسسات النظام السياسي.
الثالث:

رئيسيًا عند  متغريًا  باجملتمع  الدولة وأمناط عالقتها  تشكل طبيعة 
دراسة املنظمات غري احلكومية. 

وقد إعتمد العمل يف هذه الورقة علي نتائج البحث املقارن للمواد 
الدستورية والقانونية اخلاصة حبرية عمل اجلمعيات األهلية، هبدف 
حتديد إجتاهات هذه الدساتري خبصوصها، وذلك يف عدد من دول 
العامل، عربية وأجنبية، هي أملانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان يف أوروبا 
الغربية، وبولندا وبلغاريا ورومانيا وكوسوفا يف شرق أوروبا، وجنوب 
أفريقيا يف أفريقيا، واهلند واليابان وإيران وتركيا وإسرائيل من آسيا، 
والربازيل وتشيلي واألرجنتني من أمريكا الالتينية، هذا باإلضافة إيل 

عدد من الدول العربية هي، املغرب والعراق ولبنان وتونس وليبيا.
وميكن تعريف املنظمات غري احلكومية على حنو إجرائي – وهو 
نسبيًا  مستقلة  منظمات  بأهنا:   – الدراسة  تتبناه  الذي  التعريف 
من  جمموعة  بواسطة  وُتنظم  الربح،  إىل  هتدف  ال  الدولة،  عن 
وتسعى  قانونية،  اعتبارية  وشخصية  تنظيمي  هيكل  هلا  األفراد، 
إذن  التعريف  للدولة. ويشري هذا  العامة  السياسات  للتأثري على 

إىل جمموعة من املقومات هي:
نشاط طوعي	 
نشاط تطوعي ال يسعى للربح.	 
الدولة 	  سلطات  من  جزءًا  ليس  أنه  مبعىن  حكومي،  غري 

وال من أجهزهتا.
اجملتمع 	  هتم  عامة  بأهداف  متصلة  متنوعة  أهدافًا  تتبىن 

وتتعدى النطاق اخلاص ألعضائها.
تنظمها مجاعة من األشخاص يف إطار قانوين.	 

وهو  األهلية،  اجلمعيات  مصطلح  الورقة  تستخدم  سوف 
العربية،  الدول  وأغلب  مصر  يف  شيوعًا  األكثر  املصطلح 
األكثر  املصطلح  فهو  احلكومية  غري  املنظمات  مصطلح  أما 

العربية. املنطقة  خارج  إستخدامًا 
جمموعة  إىل  يشري  فإنه  املدين،  اجملتمع  مبفهوم  يتعلق  فيما  أما 
الطوعية  أو  الفردية  املبادرات  تعرب عن  اليت  واملؤسسات  اهليئات 
للمواطنني، الذين ينظمون أنفسهم يف مؤسسات ذات استقالل 
جممل  هو  املدين  اجملتمع  فإن  أخرى،  وبعبارة  الدولة.  عن  نسيب 
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التنظيمات االجتماعية الطوعية وغري اإلرثية وغري احلكومية اليت 
ترعى مصاحل األفراد واجلماعات وتعظم من قدراهتا على املشاركة 
الفعالة يف احلياة العامة. وهبذا املعىن، فإن اجملتمع املدين، بالنسبة 
للفرد واجلماعة، هو شكل تنظيمي وسيط وبديل ومكمل جتاه 
املؤسسات اإلرثية من ناحية، وجتاه مؤسسات الدولة من ناحية 
وتتعامل  طواعية.  األفراد  هلا  ينضم  تنظيمات  وهي  أخرى، 
اجملتمع  أي  الواسع،  مبعناه  املدين  اجملتمع  مفهوم  مع  الدراسة 
السياسية  األحزاب  منها:  واسعة  طوائف  يضم  الذي  املدين 
واجلمعيات األهلية والنقابات املهنية والعمالية، كذلك احلركات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  يضم  الذي  والفضاء  االجتماعية 
ميكن  ما  أو  احلقوقي،  الطابع  ذات  والروابط  اللجان  وكذلك 
أن يطلق عليهم » الفاعلون اجلدد« يف منظومة اجملتمع املدين.

الناحية القانونية ألي  2.1.1 مل ختضع اجلمعيات األهلية من 
غري  على   ،1939  –  1821 عام  من  الفرتة  خالل  تشريع، 
وأن  املرحلة،  تلك  تناولت  اليت  املصادر  من  عدد  إليه  تشري  ما 
اجلمعيات احتفظت باستقالهلا عن الدولة منذ بداية نشأة أول 
مجعية أهلية عام 1821 وحىت عام 1939- عام إنشاء وزارة 
الشئون االجتماعية - )مائة ومثانية عشر عامًا(، فالقانون مل يتناول 
اجلمعية إال بعد نشأهتا. وكان من الطبيعي أن تزدهر اجلمعيات 
ويتزايد عددها خالل تلك املرحلة. كما تعددت أمناطها وجماالت 
نشاطها. فامتدت إىل التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، كما 
اجلمعيات  والتحمت  وتفاعلت  الدينية،  اجلمعيات  عدد  ازداد 

األهلية حبركة الكفاح ضد االحتالل الربيطاين وارتبطت هبا.
الثقافية  اجلمعيات  أيضًا  املرحلة  تلك  وتنامت خالل  وازدهرت 
منو حركة  بذلك  ارتبط  تنويريًا.  تثقيفيًا  دوراً  ومارست  واألدبية، 
حترير املرأة املصرية وتطورها، وتبلور خالل تلك الفرتة عدد من 
برزت كأحد  اليت   – الدفاعي  الطابع  ذات  واألنشطة  األدوار 
مكونات أنشطة هذه اجلمعيات – ومن أبرز تلك األدوار الكفاح 
نشر  واملسامهة يف  املصري،  تقرير  أجل حق  االستعمار من  ضد 
صحية،  خدمات  وتقدمي  الوطنية،  اهلوية  عن  والدفاع  التعليم، 

وتصعيد حركة املطالبة حبقوق املرأة.
بداية   1964  –  1939 عام  من  املرحلة  أشهدت   2.1.2
التدخل من قبل الدولة يف شئون اجلمعيات األهلية، حيث بدأت 
بتأسيس أول وزارة للشئون االجتماعية وختصيص إحدى إداراهتا 
 1945 لعام   49 القانون  صدور  أعقبها  اجلمعيات،  لشئون 
االجتماعية،  واملؤسسات  اخلريية  اجلمعيات  بتنظيم  اخلاص 
والذي مثل نقلة نوعية يف اجتاه فرض مزيد من الرقابة واإلشراف 
والذي  لعام 1951،  القانون 66  مث  اجلمعيات.  أنشطة  على 
مت خالل  حتواًل كيفيًا كبرياً  ومثل  بعام كامل،  الثورة  قيام  سبق 
للجمعيات  الوظيفي والتنظيمي  الدمج  اجتاه  الليربايل يف  العصر 

يف إطار السياسة العامة للدولة.
لعام   384 القانون  صدر  سنوات  بثالث  الثورة  قيام  وبعد 
األهلية  اجلمعيات  بتنظيم  اخلاصة  املواد  ألغى  والذي   ،1956
الصادر عام 1948، وُحلت مجيع  املصري  املدين  القانون  من 
مجيع  وُأخضعت  نظامها،  وتعديل  تشكيلها  وأعيد  اجلمعيات 
االجتماعية(،  الشئون  )وزارة  اإلدارية  للجهة  اجلمعيات  أنواع 
اليت  العميقة  التحوالت  إطار  ويف  سنوات،  مثاين  مرور  وبعد 
 32 القانون  صدر  السنوات،  تلك  خالل  البالد  شهدهتا 
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الوضع  تقييم  إلي  الورقة  “تهدف 
وخاصة  المدني  للمجتمع  الراهن 
لحرية  القانوني  باإلطار  يتعلق  فيما 
تكوين الجمعيات األهلية، وتلخيص 
القضايا  بشأن  الجارية  المناقشات 
التوصيات  وتقديم  الصلة  ذات 
تطور  لتعزيز  المقبلة  للخطوات 

الجمعيات األهلية في مصر.”

موجز النتائج األساسية
2.1 اإلطار التاريخي القانوين لتطور الجمعيات األهلية
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أنشطة  على  الكاملة  اهليمنة  للدولة  حقق  الذي   1964 لعام 
اجلمعيات األهلية. وخالصة ذلك أنه مل حيدث انقطاع مباشر 
من   1952 يوليو   23 ثورة  قيام  بعد  وما  الليربايل  العصر  بني 
هو  يوليو  ثورة  عهد  الدولة يف  فعلته  ما  وأن  القانونية،  الناحية 

الدفع يف االجتاه نفسه إىل أقصى حدوده.
 1976 عام  إىل   1964 عام  من  الفرتة  خالل  برز   2.1.3
بفعل  األهلية  اجلمعيات  على  السلبية  التطورات  من  عدد 
منو  متوسط  اخنفض  حيث   ،1964 لعام   32 القانون  تطبيق 
اجلمعيات، وأدجمت أنشطتها يف إطار خطة الدولة، وانصرفت 

إىل تقدمي اخلدمات والعمل اخلريي.
2.1.4 حدث منو مطرد كمي وكيفي بفعل التحوالت السياسية 
منتصف  منذ  مصر  شهدهتا  اليت  واالجتماعية  واالقتصادية 
السبعينيات، فإنه قد، دّعم من هذا النمو َدْعم املنظمات الدولية 
هلذا التوجه، مما أدى إىل تقوية دور اجلمعيات األهلية ودعمه، 
اجلمعيات  نشاط  جماالت  يف  تطوراً  املرحلة  تلك  شهدت  كما 
الفاعلية جتاه عدد من القضايا االجتماعية  مع درجة عالية من 

واالقتصادية من أمهها: قضايا الفقر والبطالة، وحقوق املرأة.
2.1.5 احتدم اجلدل خالل تلك املرحلة حول عدد من القضايا 
األهلية  اجلمعيات  األجنيب وعالقة  التمويل  أمهها قضية  املهمة، 
باملنظمات الدولية، واستقالل أجندة منظمات الدفاع عن حقوق 
اإلنسان عن أجندة الغرب، وما أثري من مناقشات حول احملاسبية 
والشفافية يف أداء هذه اجلمعيات. كما ثار أيضًا جدل واسع بني 
هذه املنظمات وبني الدولة حول قانون اجلمعيات األهلية وأمهية 

تغيريه ليواكب التطورات العاملية.
2.1.6 كان من نتائج احلمالت اليت مت إطالقها، واملناقشات 
بدعم  مارستها،  اليت  والضغوط  اجلمعيات  هذه  خاضتها  اليت 
القانون  بإصدار  الدولة  قامت  أن  الدولية،  املنظمات  من 
153 لعام 1999، والذي ُحكم بعدم دستوريته، فأصدرت 

الدولة القانون 84 لعام 2002.
2.1.7 ورغم ختفيف قبضة اجلهة اإلدارية على أنشطة اجلمعيات 
األهلية عرب هذا القانون، والئحته التنفيذية اليت متيزت مبرونة أكرب 
 ،1964 لعام   32 بالقانون  باملقارنة  القانونية  مواده  تطبيق  يف 
جمال  يف  العاملة  خاصة  األهلية  اجلمعيات  من  العديد  أن  إال 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، حتفظت على إصداره، كونه حيمل 
يف جنباته العديد من اإلجراءات أو األدوات اليت من شأهنا أن 
حتفظ للجهة اإلدارية القدرة والسلطة على اإلشراف والتدخل يف 

حتديد هامش احلركة املمنوح للجمعيات األهلية.
جرت   2012 عام  وحيت  السنوات  تلك  وخالل   2.1.8
اجلهة  يف  متمثلة  الدولة  أي  الطرفني  قبل  من  عديدة  حماوالت 
واالفتئات  األهلي  العمل  علي  القيود  من  مزيداً  لفرض  اإلدارية 
علي بعض املكاسب اليت حتققت من بعض املرونة يف الالئحة 
التنفيذية للقانون، وبني اجلمعيات األهلية وخاصة مجعيات الدفاع 
لتغيري  احملاوالت  من  بالعديد  قامت  اليت  اإلنسان  حقوق  عن 

هذا القانون أو تعديل بعض مواده، واحلقيقة أن وزارة التضامن 
االجتماعي أو الشئون االجتماعية جنحت إيل حد كبري يف تقييد 
العمل األهلي بدون إدخال تعديالت رمسية علي القانون ولكن 
التأشريات  منح  يف  موظفيها  قبل  من  املماطلة  أو  التشدد  عرب 
يتعلق  فيما  املرونة خاصة  بعض  الرتاجع عن  أو عرب  واملوافقات 
مت  حيث  التنفيذية(  الالئحة  من   56 )املادة  اخلارجي  بالتمويل 

تعطيلها بدون أي أوراق أو إجراءات قانونية. 
اجلمعيات  قطاع  تطور  األهلي:  القطاع  مالمح   2.1.9
عام   25 ال  خالل  وكيفيا  تطورًا كبريًا كميًا  مصر  يف  األهلية 
جمموعة  هناك  أصبح  حيث  متعددة،  مستويات  علي  املاضية 
إدارة  واستندت  اخلربة،  وذوي  املؤهلني  احملرتفني  املهنيني  من 
بعض املنظمات علي املعايري احلديثة، مع متلك املوارد الداخلية 

املستدام. للتطوير  الالزمة 
وقد وضحت مؤشرات املزيد من التخصص يف هذا القطاع – متلك 
املستهدف-  للجمهور  مفيدة  لتقدمي خدمات  الالزمة  املهارات 
كما وضحت ثقافة التعاون والعمل املشرتك والتشبيك بني العديد 
يكونوا  أن  بعضهم  إستطاع  الذين  املدين  اجملتمع  منظمات  من 
شبكة  هناك  أن  اإلنسان، كما  وحقوق  الدميقراطية  لقيم  دعاة 
يف  النشطاء  من  والعديد  النشطة  املدين  اجملتمع  منظمات  من 
بعض أحناء مصر لديها، منابر لنشر ومحاية القيم الليربالية، وقد 
أصبحت بعض منظمات اجملتمع املدين املعروفة تضم عدداً من 
الشخصيات العامة ولديها القدرة علي التأثري على اخلطاب العام 
منظمات  من  العديد  وإستطاع  يناير.   25 يف  الثورة  وبعد  قبل 
اجملتمع املدين التأثري يف عدد من القرارات السياسية املهمة ذات 
بعض  وبشارك  االجتماعي،  أو  االقتصادي  أو  التشريعي  البعد 
قادهتا يف جمالس استشارية خمتلفة يف إطار بعض اهليئات احلكومية 
حيث يقومون بتنفيذ مهام استشارية أو وظائف أخرى. واكتسب 
هذا القطاع من ناحية أخري تدرجييا القدرة علي الرتويج ألنشطته 
يف بعض اجملاالت وتعاون بعضها خاصة املنظمات ذات الطابع 

التنموي واخلدمي مع وسائل االعالم لتحقيق هذه الغاية.
منظمات  وقدرة  حلجم  توضيحيًا  مثااًل  يناير   25 ثورة  وتقدم 
اجملتمع املدين علي تقدمي مسامهات ذات ثقل يف صياغة ونشر 
تعبئته  وتسهيل  الثورة  إليه  إستندت  الذي  األعمال  جدول 
السلمية لإلحتجاجات، ونشري هنا  الطليعة  إعداد  واملسامهة يف 
علي وجه اخلصوص إيل الدور الذي لعبته يف هذا اإلطار العديد 
من منظمات حقوق اإلنسان والروابط واللجان احلقوقية، وينظر 
العديد من اخلرباء واملتخصصني واجلمهور إيل هذا القطاع كأحد 
العناصر اليت شاركت يف التهيئة للثورة عرب محالته لتنفيذ برنامج 

لإلصالح السياسي يف مصر منذ بداية األلفية. 
إال أنه ويف الوقت نفسه، كان تطور اجملتمع املدين يف مصر يعاين 
عميق  بعضها  اهليكلية،  والصعوبات  املشاكل  من  العديد  من 
وهيكلي ومشابه ملا يعاين منه اجملتمع املدين يف العديد من البلدان 
اليت لديها جتارب سياسية مماثلة، وبعضها عميق اجلذور ويرتبط 
بالطبيعة اإلستبدادية للنظام السياسي املصري والتفاعالت احلادثة 

موجز النتائج األساسية
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بني عناصره املختلفة، وعلي الرغم من األمهية اليت ميثلها اجملتمع 
على  الدميقراطية  وترسيخ  الدميقراطي  التحول  عملية  يف  املدين 
الصعيد النظري وعلى صعيـد جتـارب التطـور السياسي يف العديد 
مـن دول العامل األخرى، تشري الدراسـات اخلاصة باجملتمـع املدنـي 
الدميقراطي،  التطور  عملية  تعزيز  دوره يف  إيل حمدودية  يف مصر 

وترجع ذلك إىل ثالث جمموعات من األسباب.
فهناك أواًل، أسباب تتعلق بطبيعة منظمات اجملتمع املدين ذاهتا، 
وهناك  الداخلية،  الدميقراطية  إىل  يفتقر  منها  الكثري  أن  حيث 
النظام احلاكم، حيث يغلب عليها  تتعلق بطبيعة  ثانيًا، أسباب 
الطابع التسلطي االستبدادي بدرجات متفاوتة وبأشكال خمتلفة، 
بالتكلس  طويلة  لفرتات  الدميقراطي  التحول  عملية  أصاب  مما 
واجلمود وجعل التعددية السياسية املقيدة جمرد إطار شكلي بال 
التسلطية  لتحديث  آلية  جعلها  أو  حقيقي  دميقراطي  مضمون 
عن  فضاًل  الدميقراطي،  التحول  لتحقيق  مدخاًل  هي  مما  أكثر 
وزيادة  املواطنني،  من  واسعة  قطاعات  معيشة  مستوى  تدهور 
الطبقة  االقتصادية واالجتماعية، وتراجع وضع  التفاوتات  حدة 
الوسطى وكلها قضايا ومشكالت متثل عقبات أمام عملية تطور 

اجملتمع املدين والدميقراطية يف مصر.
وتأسيسًا على ما سبق ميكن القول : إنه من خالل فهم اجملتمع 
بالنظام  املرتبطة  املتغريات  من  العديد  علي  التأكيد  ميكن  املدين 
واليت  املعمول هبا يف  والقانونية  الدستورية  األطر  مثل:  السياسي 
تتحدد يف إطارها عالقة الدولة باجملتمع املدين، وطبيعة التكوينات 
وخريطة  السياسي،  التأثري  على  قدرهتا  وحدود  االجتماعية 

منظمات اجملتمع املدين وأمناط عالقاهتا بالدولة.
أواًل: مل يستطع قطاع اجلمعيات األهلية توفري منابر أو بدائل 
املنظمات  من  العديد  وإهتمت  اجلمهور.  ملشاركة  واسعة 
هذه  من  خنبوية،والعديد  منظمات  بأهنا  احلقوقية  خاصة 
إيل  وتفتقد  األساس  يف  عضوية  منظمات  ليست  املنظمات 
لديها عدد حمدود  السلطة داخلها، واملنظمات  تداول  آليات 
الذي  األمر  عالية،  رواتب  على  الذين حيصلون  املوظفني  من 

التطوعي. العمل  ثقافة  علي  أيضًا  يؤثر 
من  واسع  لقطاع  املالية.  االستدامة  حتقيق  يًف  الفشل  ثانيا: 
اجلمعيات األهلية الذي تشكل علي النحو الذي جيعله معتمداً 

بالكامل علي املساعدة املقدمة من املاحنني الغربيني. 
وإرتبط ذلك بكل آثار التبعية واالعتماد املفرط على املساعدات 
اخلارجية. على الرغم من إدراك املخاطر ذات الصلة، مل تنجح 
رحلة البحث عن مصادر بديلة، )مثل كل أشكال مجع األموال 
مثل رسوم العضوية أو مجع األموال يف إطار محالت، والتوسع يف 
استخدام املتطوعني، اخل(. االعتماد الكامل أيضًا على املاحنني 
األجانب أيضا خيلق مشاكل فيما يتعلق جبوهر أنشطة منظمات 
اجملتمع املدين. فاجلهات املاحنة غالبا ما تتغري أولوياهتا، يف حني 
أن قدرة اجلمعيات األهلية »للتأثري« على هذه اخليارات حمدودة 
للغاية. وبالتايل فإهنم يضطرون إىل التكيف مع أولويات براجمها 
وما يتضمنه ذلك من تأثري سليب على أنشطتها إال أنه جيب أن 

نضع يف إعتبارنا أيضًا أن عدم كفاية القدرة على تعبئة واسعة 
تأثريها  وبالتايل  األهلية«  اجلمعيات  »وزن  من  يقلل  العامة 
الفاعلة األخرى يف اجملتمع. وميكن طرح  احملتمل على اجلهات 
لدور  االهتمام  إيالء  احلكومة  على  ينبغي  ملاذا  التايل:  السؤال 
اجملتمع املدين إذا مل يتم دعم هذا األخري من قبل مجهور كبري، 

أو دوائر أنصار واسعة؟
وتثري هذه القضية العديد من املخاوف والتساؤالت، مثل قضية 
احمللي،  باجملتمع  ارتباطها  ومدى  للمنظمة،  الذايت  االستقالل 
عن  مستقل  بشكل  وبراجمها  مشروعاهتا  إعداد  على  وقدرهتا 
املراقبون: »هل ميكن  تساءل  السياق  املاحنة، ويف هذا  اجلهات 
بناء الشراكة مع اهليئات املاحنة بدون املساومة على االستقالل 
الذايت؟ وكيف تتحدد أولويات التمويل، سواء داخل املنظمات 
األجنيب  التمويل  تدفق  تزايد  مثل  املاحنة؟ وهل  اجلهات  بني  أو 
اإلطار  املدين؟ يف هذا  اجملتمع  تطور  أم سلبيًا يف  إجيابيًا  عاماًل 
يشتد اجلدل حول عدد من احملاور، أمهها قضية األجندة الدولية 
واألجندة احمللية وقضية العمل التطوعي والعمل النخبوي والقدرة 

على تنمية املوارد احمللية وقضية الشفافية واحملاسبية.
وعلى الرغم من أن التمويل األجنيب مل يكن حكراً على مجعيات 
حقوق اإلنسان، إال أن اهلجوم كان – وما زال – شديداً ومركزاً 
عليها، وتدخلت فيه عناصر عديدة موضوعية وغري موضوعية، 
ومؤسسات  وأحزاب  )منظمات  عديدة  أطراف  فيه  وشاركت 
الدولة( سواء يف انتقاد مجعيات حقوق اإلنسان، أو يف تشويهها 
بعض  تقصري  على  التغطية  يف  أو  معها،  احلسابات  تصفية  أو 
اجلهات والدوائر الرمسية وجتاوزاهتا إزاء حقوق املواطنني، وتراوحت 
محالت التشويه من جانب الدولة واألحزاب، وحىت من داخل 
حركة حقوق اإلنسان ذاهتا، ما بني اهتام اجلمعيات املمولة أجنبيًا 
التهمة  إلصاق  إىل  إسرائيل،  مع  التطبيع  أو  واخليانة،  بالعمالة 

بالفساد والرتبح بكل قيادات هذه اجلمعيات.
وبالطبع ال ميكن إغفال االحتياج املوضوعي للجمعيات للتمويل 
ألداء مهامها وأنشطتها، وحاجتها إىل مقر عمل وفريق أو جهاز 
أيضًا  التمويل األجنيب إنطوى  إداري وفريق فين حمرتف. إال أن 
على عدد من اآلثار السلبية، اليت انعكست على جدول أولويات 
وأهداف بعض اجلمعيات اليت تليب احتياجات وأولويات اجلهات 
املاحنة بأكثر مما تليب االحتياجات احمللية، حىت لو مل يكن متناقضًا 
مع خصوصيات اجملتمع املصري. ومن جهة أخرى، فقد كرس 
تدفق التمويل وُيسر احلصول عليه، إهدار مبدأ العمل التطوعي، 
االعرتاف  مع  للمنظمة،  احمللية  املوارد  تنمية  عن  والتكاسل 

بالصعوبات الشديدة يف تفعيل التمويل احمللي.
عليه،  احلصول  وسهولة  األجنيب  التمويل  تدفق  مع  وتواكب 
ومحالت التشويه من ِقبل الدولة وبعض أجهزة اإلعالم للمنظمات 
املمولة، مزيد من عزلة هذه اجلمعيات وشيوع نظرة حمافظة إزاءها، 
وضاعف من اآلثار السلبية للتمويل األجنيب، أن أصبح هدفًا يف 

حد ذاته لدى بعض هذه اجلمعيات.
إال أن الواقع أيضًا يؤكد وجود العديد من اجلمعيات األهلية، واليت 
لنفسها  التمويل األجنيب واليت استطاعت أن تشق  حتصل على 
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على  وتقف  األهلي،  العمل  وأخالقيات  مببادئ  يلتزم  مساراً 
اجلبهة األمامية يف مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان ومناهضة 
التعذيب واملساندة القانونية للمنتهكة حقوقهم، وتعمل على إثارة 
احلمالت – يف حدود إمكانياهتا املالية والبشرية والفنية – وتبتدع 
املدين،  اجملتمع  بقية مؤسسات  مع  والتنسيق  للتحالف  أساليب 
فوجود بعض حاالت الفساد والرتبح ال يعين فساد احلركة كلها.

جنح املصريون ىف 25 يناير 2011، ىف 18 يوم ىف إزاحة حسىن 
مبارك بعد 29 عاما من حكم مصر، وىف املقابل متكن اجمللس 
األعلى للقوات املسلحة من قيادة البالد مباشرة، وكان من أهم 
احملطات الىت مرت هبا املرحلة االنتقالية منذ 11 فرباير 2011:

التعديالت 	  استفتاء 19 مارس 2011 حول جمموعة من 
الدستورية أحلقها بإعالن دستورى.

وضع قانون جديد لألحزاب السياسية.	 
قيادة وإدارة العملية االنتخابية لربملان ما بعد الثورة وكذلك 	 

اإلسالمية  لألحزاب  أغلبية  حققت  والىت  الشورى  جملس 
)حزب احلرية والعدالة وحزب النور(.

الدستور 	  بوضع  التأسيسية.  اللجنة  أعضاء  إختيار 
الطعن  مث  املهمة  هبذه  للقيام  شخصية   100 واختيار 

وحلها. دستوريتها  على 
جملس 	  وحل  الربملانية  االنتخابات  دستورية  على  الطعن 

الشعب. الذى كان قد شكل جلنة تأسيسية جديدة.
إلغاء إعالن حالة الطوارئ بعد 30 عاما من إستمرارها.	 
انتخاب حممد مرسى رئيسا للجمهورية ووصوله كأول رئيس 	 

التنفيذية،  السلطة  رأس  إىل  املسلمون  االخوان  مجاعة  من 
اجمللس  قبل  من  جديد  دستورى  إعالن  إصدار  سبقه 
خاصة  واسعة  سلطات  نفسه  خالله  من  مينح  العسكرى 

السلطة التشريعية ويقيد من سلطات رئيس اجلمهورية.
هذا ملخص قصري للحظة السياسية الراهنة من املرحلة االنتقالية. 
واليت تعرب عن توازن دقيق بني االطراف الفاعلة ىف العملية السياسية 

موجز النتائج األساسية
منذ ثورة 25 يناير، فالنظام السياسى يتنازعه عدد من األطراف 
الىت حتاول كل منها إدارة األمور وفقا ملصاحلها وتوجهاهتا، فقضية 
السلطة مل حتسم بعد، حيث ال ميكن احلديث اواالدعاء بوجود 
ىف  معني  اجتاه  ىف  الصراع  هذا  حسم  على  القدرة  لديه  طرف 
ميادين  دميقراطية  وتأثريات  الشارع  ضغوط  بني  الراهنة  اللحظة 
التحرير وبني تيارات اإلسالم السياسي وتوجهاهتا احملافظة وبني 

السلطة االنتقالية الىت متثل جزءا من النظام القدمي.
الطرف االول : قوى الثورة املدنية والليربالية والعديد من تنظيمات 
اجملتمع املدىن خاصة عدد من منظمات حقوق االنسان وميادين 
التحرير الداعية إىل إنشاء دولة دميقراطية مدنية تقوم على مبادئ 
املصريون على  الشعبية، حيث حصل  والرقابة واملشاركة  املواطنة 
حريات. مل تتح هلم هبذا الشكل من قبل، وأصبحت احد ثوابت 
التفاعل داخل النظام السياسي، وتؤكد تلك القوي على أن الثورة 
وقد  اوتسرع  احلركة  تبطئ  قد  أهدافها،  حتقق  وسوف  مستمرة 
ترتاجع قوى الدفع الثورى، أو تندفع إىل األمام، ولكن السياق 

العام هو االستمرار الستكمال الثورة. 
الطرف الثاىن: هو التيارات اإلسالمية الداعية إىل دولة دميقراطية 
مبرجعية دينية حيث انفتح الطريق أمام مجاعة اإلخوان املسلمني 
نتائج  بعد إعالن  السياسي  النظام  السلطة ىف  قمة  للصعود إىل 
االنتخابات التشريعية مث رئاسة اجلمهورية، لقد وجد اإلسالميون 

أنفسهم حمط أنظار العامل إلجناز مشروعهم السياسى.
ال  اهنم  اإلسالميون  يفكر  قد  مغايرة  سياسية  حلظه  وىف  ورمبا 
حقيقيني  شركاء  مع  بل  وحدهم.  مشروعهم  إجناز  يستطيعوا 
والقوميني  الليرباليني  منهم  الوطنيه  اجلماعة  ضمن  وخمتلفني 
ىف  املتمثل  التوجه  هذا  بفضل  ورمبا  واملسيحيني،  واليساريني 
اجلديد  طريقهم  اإلسالميون  خيطط  قد  املشرتك،  البناء  مبدأ 

حنو إعاده بناء الوطن الواحد.
ومتثل مواقف التيار االسالم السياسى ىف الثورة أحد أهم حتديات 
التحول الدميقراطى على األخص فيما يتصل مبدنية الدولة ومبدأ 
هذا  ويرتبط  السلطة.  تداول  ىف  واحلق  الكاملة  املواطنة  حقوق 
للدولة وحماوله  الدينية  املرجعية  التيار على  التحدى بإحلاح هذا 
وما  اجلديدة,  والتشريعات  الدستور  ىف  التوجهات  هذه  ترمجة 
مقتل  يهدد ىف  الذى  األمر  طائفية،  تعبئة  من  ذلك  مع  يرتافق 

مبدأ مدنية الدولة واملواطنة الكاملة.
الراغبة  السياسية  والقوي  العسكرى  اجمللس  هو  الثالث  الطرف 
قطع  على  يعمل  الذى  القدمي  النظام  علي  واإلبقاء  متاسك  يف 
الطريق على استكمال الثورة ألهدافها وعلى احتماالت جتذرها.

إن شكل النظام السياسى اجلديد ىف مصر هو نتاج التفاعالت 
الدائرة بني األطراف الفاعلة ىف املعادلة السياسية الىت نستطيع 
الثالثة  األطراف  بني  الصراع  نتيجة  أن  قوة  بكل  نقول  ان 
بني  الدقيق  التوازن  من  اللحظة  هذه  إزاء  وإننا  بعد  حتسم  مل 
يوجه  أن  منها  أى  يستطع  الىت مل  الثالثة,  السياسيه  األطراف 

الضربه القضية لألطراف األخرى.

المجتمع  منظمات  من  شبكة  “هناك 
النشطاء  النشطة والعديد من  المدني 
منابر  لديها،  مصر  أنحاء  بعض  في 
وقد  الليبرالية،  القيم  وحماية  لنشر 
المجتمع  منظمات  بعض  أصبحت 
من  عددًا  تضم  المعروفة  المدني 
الشخصيات العامة ولديها القدرة علي 
العام قبل وبعد  الخطاب  التأثير على 

الثورة في 25 يناير.”

2.2 اإلطار السيايس لدور الجمعيات األهلية
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على الرغم من أن بعض النصوص يف القانون 84 لعام 2002، 
اليت أتاحت هامشًا أوسع من احلرية يف نشاط اجلمعيات األهلية، 
خاصة العودة إىل اختصاص القضاء اإلداري بنظر املنازعات بني 
اجلمعيات األهلية واجلهة اإلدارية، وفتح جماالت النشاط والتنوع 
حقوق  جمال  يتضمن  مبا  األهلية،  اجلمعيات  أمام  األغراض  يف 
أنشطة  لتمارس  الدولية  للمنظمات  الفرصة  وإتاحة  اإلنسان، 
األموال  بتلقي  اخلاصة  املواد  وتيسري  مصر،  داخل  اجلمعيات 
سواء من الداخل أو من اخلارج – فقد تعددت أسانيد الرفض 
والتحفظات من جانب املعارضني للقانون، وإن تركزت غالبيتها 
القانون ملواد الدستور رقم )40 – 41 – 55 –  على خمالفة 
أو  التنظيم  احلق يف  من  بانتقاصه  56 – 65 – 68(، سواء 
باإلضافة العتماده  دستوريًا،  املقرر  الدميقراطي  بالطابع  بإخالله 
 ،)6 )مادة  اإلشهار  عملية  يف  اإلخطار  وليس  التقييد  منهج 
اجلمعية. كما  عمل  تسيري  يف  الرتخيص  نظام  تبنيه  جانب  إىل 
اجلمعية  فوق سلطة  اإلدارية سلطة  اجلهة  من  القانون جيعل  أن 
العمومية، وفقًا ملا تضمنته املواد )7 – 16 – 17 من القانون، 
و48 من الالئحة التنفيذية(، حيث يعطيها حق االعرتاض على 
بعض األوجه التنظيمية للجمعية، سواء املتعلقة بالنظام األساسي، 
أموال  على  احلصول  أو  القطر،  خارج  نشاطها  بامتدادات  أو 
وتربعات. وكذلك أخذ املعارضون على القانون اجلديد إفراطه يف 

التجرمي والعقاب بدون ضرورة اجتماعية )مادة 76(. 
وخالل تلك السنوات وحيت عام 2012 جرت حماوالت عديدة 
من قبل الطرفني أي الدولة متمثلة يف اجلهة اإلدارية لفرض مزيداً 
من القيود علي العمل األهلي واالفتئات علي بعض املكاسب 
اليت حتققت من بعض املرونة يف الالئحة التنفيذية للقانون، وبني 
اجلمعيات األهلية وخاصة مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان 
اليت قامت بالعديد من احملاوالت واحلمالت لتغيري هذا القانون 
أو تعديل بعض مواده، واحلقيقة أن وزارة التضامن االجتماعي 
العمل  تقييد  يف  حد كبري  إيل  جنحت  االجتماعية  الشئون  أو 
ولكن  القانون  علي  رمسية  تعديالت  إدخال  بدون  األهلي 
التأشريات  منح  يف  موظفيها  قبل  من  املماطلة  أو  التشدد  عرب 
واملوافقات أو عرب الرتاجع عن بعض املرونة خاصة فيما يتعلق 
التنفيذية( حيث مت  الالئحة  )املادة 56 من  بالتمويل اخلارجي 

تعطيلها بدون أي أوراق أو إجراءات قانونية. 
2.3.1 موقف اجلمعيات األهلية من مشروع قانون اجلمعيات 
يف  االجتماعية  والتأمينات  الشئون  وزارة  طرحته  الذي  األهلية 
القانون  مشروع  بشدة  األهلية  اجلمعيات  انتقدت   :2012

الذي اقرتحته وزارة الشئون والتأمينات االجتماعية لتعديل قانون 
اجلمعيات األهلية رقم 84 لسنة 2002 كونه يكرس مبدأ اهليمنة 
والوصايا على اجلمعيات األهلية بشكل أكثر ضراوة من القانون 
احلايل فيما خيص حرية تنظيم اجلمعيات وحرية التأسيس، وكذلك 
تكريس احلصار وفرض القيود علي أنشطتها، وقرر القانون املقرتح 
فيما يتعلق بعدد أعضاء اجلمعية، بأال يقل عدد أعضاء اجلمعية 
القانون  يف  مقرراً  أعضاء كما كان  بدال من عشرة  عن عشرين 
الرقايب  الدور  علي  التأكيد  من  متاما  النص  خلي  القدمي. كما 
ملؤسسات اجملتمع املدين علي أداء الدولة يف جانب اخلدمات اليت 

تقدمها وكذلك املوازنة العامة واإلنفاق والقروض واملنح.
وجاء التص أيضا خمالفا ملبدأ تناسب اجلزاءات مع املخالفات 
عقوبات  توقيع  القانون-  نص  يف  جاء  جيوز- كما  ال  حيث 
ويف  أعضائها  علي  أو  للجمعيات  األهلي  العمل  على  جنائية 
مطلق األحوال ال ميكن أن يقرر هذه اجلزاءات أو العقوبات إال 
الدفاع ويف  القضائية وحدها بعد ضمان حق  من قبل السلطة 
القانون  مشروع  جاء  أخري  ناحية  من  وعادلة،  علنية  حماكمة 
فيما  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  وضعتها  اليت  املعايري  خمالفًا 
لإلدارة  حيق  ال  أنه  علي  أكدت  واليت  اجلمعيات  حل  خيص 
هنائي  قضائي  حبكم  يكون  أن  وضرورة  اجلمعيات  حل  العامة 
بات وأن يكون يف ظل حماكمة عادلة وعلنية تتوافر فيها كافة 
أساليب احلق يف الدفاع وأيضا أن يكون احلل مشروطًا حبدود 

يقرها القانون صراحة وحصريًا. 
وقد أصرت – يف املقابل- اجلمعيات األهلية املشاركة يف محلة 
احلق يف التنظيم )حوايل 75 مجعية أهلية( علي عدد من املبادئ 
وتسهيل  اإلخطار  مبجرد  التسجيل  يكون  أن  ضرورة  تتضمن 
اإلجراءات يف تسجيل املنظمات األجنبية، وعدم تدخل اجلهة 
اإلدارية يف الشأن العام للجمعيات، وإلزام السلطات احمللية بإشراك 
حرية  وإطالق  احمللية،  التنمية  املدين يف خطة  اجملتمع  منظمات 
الشراكات،  ببناء  منوطة  تكون  اليت  النوعية  االحتادات  تأسيس 
وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية لكون قانون العقوبات به ما 

يكفيه لتوقيع العقوبات على اجلمعيات املخالفة.

للمواد  املقارن  البحث  علي  اجلزء  هذا  يف  العمل  إعتمد 
العامل،  يف  األهلية  اجلمعيات  عمل  حبرية  اخلاصة  الدستورية 
يف  وذلك  خبصوصها،  الدساتري  هذه  إجتاهات  حتديد  هبدف 
عدد من دول العامل، عربية وأجنبية، هي أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
واليونان يف أوروبا الغربية، وبولندا وبلغاريا ورومانيا وكوسوفا يف 
شرق أوروبا، وجنوب أفريقيا يف أفريقيا، واهلند واليابان وإيران 
من  واألرجنتني  وتشيلي  والربازيل  آسيا،  من  وإسرائيل  وتركيا 
أمريكا الالتينية، هذا باإلضافة إيل عدد من الدول العربية هي، 

املغرب والعراق ولبنان وتونس وليبيا.

اجلمعيات  عمل  حبرية  اخلاصة  املواد  ومراجعة  دراسة  تكشف 
االستخالصات  من  عدد  عن  املختلفة  الدساتري  يف  األهلية 
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التى  األطراف  من  عدد  يتنازعه  السياسى  “النظام 
لمصالحها  وفقا  األمور  إدارة  منها  كل  تحاول 

وتوجهاته.”

2.3 اإلطار القانوين لدور الجمعيات األهلية

2.4 اإلطار الدستوري لحرية تكوين الجمعيات األهلية يف دساتري العامل
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اليت ميكن أن متثل معايريًا للمقارنة بني هذه الدساتري من زاوية 
مدي اإلتاحة للحق يف التنظيم لعمل هذه اجلمعيات يف تلك 

الدول. من أهم هذه اخلصائص:
ميكن  ملا  متعددة  ومسميات  مصطلحات  إستخدام   2.4.1
املراجعة  فهذه  األهلية،  اجلمعيات  أو  األهلي  بالقطاع  تسميته 
تكشف عن تنوع يف هذه املصطلحات - وهذا األمر ميثل أحد 
مصطلح  يسود  العريب  العامل  ففي   - البحث  هذا  إشكاليات 
اجلمعيات واملؤسسات األهلية أو مجعيات النفع العام ويف إيطاليا 
بلجيكا  ويف  منظمات،  أو  رابطات  أو  روابط  واليونان  وأملانيا 
هي مجعيات أو شركات، أما يف بلغاريا والربازيل وتشيلي وإيران 
فهي مجعيات ويف بولندا هي مجعيات ومؤسسات تطوعية، وهي 
أو  واهلند هي مجعيات  إسرائيل  إحتادات ويف  أفريقيا  يف جنوب 
منظمات أما تركيا فهي منظمات. وميكن القول أن هذه الدساتري 
يف غالبيتها ال تعتمد علي تصنيف أحادي أو ثنائي ولكن تعتمد 

علي تصنيفات متعددة ما جيمع بينها هو عدم الرحبية.
تكوين  إباحة  أو  اإلتاحة  مببدأ  املرتبط  الثاين  املعيار   2.4.2
هذه  تراوحت  فقد  اجلمعيات،  بتأسيس  اخلاصة  أي  اجلمعيات 
الدساتري ما بني اإلتاحة الكاملة غري املقيدة بأي شرط سابق أو 
أملانيا وبلجيكا2 وجنوب  الدساتري يف  به  تتسم  ما  الحق، وهو 

أفريقيا وإسرائيل وتركيا واهلند وبدون اإلحالة إيل القانون.
2.4.3 أما يف كل من اليونان3 وبلغاريا وبولندا ورومانيا والربازيل 
وتشيلي، فالدستور ينص علي حرية تكوين اجلمعيات األهلية مع 
اإلحالة إيل القانون الذي بنظمها، النموذج الثالث، هو وضع 
شروط مسبقة أو وضع عدد من احملظورات، مثل عدم السعي 
علي  التأسيس  حظر  أو  بلغاريا4  يف  سياسية  أهداف  لتحقيق 
الدميقراطية  أو  القوانني  أو  الدستور  مبادئ  مع  تتعارض  برامج 
أو تأييد العنف أو الشمولية مع اإلحالة إيل القضاء يف بولندا 
ورومانيا، أو عدم السماح بتكوين اجلمعيات اليت تأخذ النمط 
قضائيا  اجلمعيات  حل  إجازة  مع  الربازيل  يف  عسكري  الشبه 

بدون إمكانية الطعن يف احلكم.

 2   يف بلجيكا املادة 27 الباب الثاين، »للبلجيكيني احلق يف الدخول يف 
اجلمعيات أو الشركات ، و ال ميكن أن يكون هذا احلق عرضة ألية تدابري 

إحرتازية«.
 3  يف اليونان املادة 12: تنص علي أن يكون لليونانيني احلق يف تكوين رابطات 

واحتادات ال تستهدف الربح، إمتثااًل للقانون، الذى ال جيوز بأى حال 
أن جيعل ممارسة احلق مرهونة أبداً باحلصول علي إذن مسبق.وال جيوز حل 

رابطة بتهمة ارتكاهبا خمالفة للقانون أو خمالفة لبند أساسى من بنود لوائحها 
الداخلية، إال مبوجب حكم صادر عن حمكمة.  وتنطبق أحكام الفقرة 
السابقة، حسب احلالة، علي احتادات األشخاص الىت ال تشكل رابطة.

يف بلغاريا املادة 44: جلميع املواطنني حرية تكوين اجلمعيات.و جيب أال يكون   4 
نشاط املنظمة/ املنظمات خمالفًا لسيادة البالد والوحدة الوطنية، أو على 

وحدة األمة، وال جيوز أن حيرض على العنصرية، أو العداوة العرقية أو الدينية 
أو متعديًا على حقوق وحريات املواطنني؛ وال جيوز ألي منظمة إقامة 

تنظيمات سرية أو شبه عسكرية أو أن تسعى إىل حتقيق أهدافها عن طريق 
العنف. وحيدد القانون الذي خيضع له تسجيل املنظمات، إجراءات انتهاءها 

وزواهلا، وعالقاهتا مع الدولة. جيب أن تعمل مجعيات املواطنني على تلبية 
وصيانة مصاحلهم.، ال جيوز للجمعيات، مبا يف ذلك النقابات، وفقًا للمادة 

12 السعى ألي أهداف سياسية، أو اإلخنراط يف أي نشاط سياسي يقع ىف 
نطاق عمل األحزاب السياسية.

خلص البحث يف هذا اجلزء إيل عدد من املستخلصات املهمة وهي:
2.5.1 أنماط الجمعيات وعدد العضوية

معها  يتعامل  اليت  املنظمات  وأمناط  مسميات  تنوعت  فيها 
املنظمات غري  أو  األهلية  اجلمعيات  ينظم عمل  الذي  القانون 
املشرتك  أن  القول  ميكن  ولكن  املختلفة،  الدول  يف  احلكومية 
اليت  التجارية  غري  املنظمات  تلك  أهنا  هو  التعريفات  بني كل 
اليت ال توزع  أو  الرحبية  املنظمات غري  أو  الربح،  ال هتدف إيل 
األرباح علي مؤسسيها، إال أن هذه املنظمات إختلفت إيل حد 
للتأسيس يف كل منظمة.  املطلوب  العضوية  ما يف حتديد عدد 
وإسرائيل،  ورومانيا  فرنسا  يف  شخصني  بني  ما  يرتاوح  فالعدد 
و15 شخص يف بولندا و)7( أشخاص يف اهلند وتركيا وأملانيا 

وأخريًا 20 شخص يف اليونان.
2.5.2 نظام تأسيس الجمعيات »اإلجراءات والشروط«

غري  للمنظمات  تنوعت  التسجيل  متطلبات  أن  هنا  اخلالصة 
وأمهها  املتطلبات  تلك  علي  القوانني  هذه  وإتفقت  الرحبية، 
النظام  مشتمالت  تفاصيل  إختلفوا حول  وإن  األساسي  النظام 
موقع  أو  مكان  حول  أيضًا  القوانني  تلك  إختلفت  األساسي، 
أو  احملافظة  يف  املختصة  احمللية  احملكمة  يف  إما  فكان  التسجيل 
املقاطعة )أملانيا، فرنسا، بلغاريا، بواندا(، أو يف احملكمة االبتدائية 
)اليونان، رومانيا( أواجمللس البلدي )إيران( وزارة العدل أو وزارة 
الداخلية )لبنان(. وأيضا جملس الوزراء )اليابان والعراق(. أو من 
ميثل السلطة التنفيذية )الربازيل(، أو مديرية املنظمات غري الرحبية 
ايضًا  )ليبيا(.  اإلنسان  األعلي حلقوق  اجمللس  أفريقيا(،  )جنوب 
بصددها،  إختلفوا  اليت  املناطق  أهم  من  الرتخيص  مهلة  كانت 
فرتاوحت ما بني عدم احلاجة إيل الرتخيص )أملانيا وفرنسا وتركيا 
)جنوب  شهران  الرتخيص  مهلة  تكون  أن  أو  ولبنان،  وإسرائيل 
أفريقيا – املغرب(، أو شهر )تونس والعراق( أو أسبوعان )ليبيا(.

2.5.3 التمويل والموارد المالية للجمعيات
إتفق علي حرية  قد  العامل  قوانني  العديد من  أن  هنا  اخلالصة   
املباشر  بالتصريح  إما  مصادره  أيًا كانت  التمويل  علي  احلصول 
رومانيا...   – بلغاريا   – بولندا   – )األرجنتني  احلق  ذلك  علي 
أخل( أو بعدم اإلشارة له أو التعرض له مبا يتضمن معين اإلباحة 
)أملانيا – اليونان – جنوب أفريقيا – اهلند – اليابان(. أما النوع 
الثالث وهو ميثل أقلية بني تلك القوانني وهو طلب احلصول علي 
إذن مسبق باحلصول علي متويل فرنسا )وزارة الداخلية( – إيطاليا 

– إسرائيل – تونس(.
2.5.4 الرقابة على الجمعيات )صور الرقابة وجهاتها(

االجتاه العام هو أن ينص القانون علي قواعد للرقابة املالية علي 
يتضمن  مبا  الشفافية،  ملمارسة  ومبادئ  اجلمعيات،  حسابات 
نشر التقارير بشكل دوري وإتاحتها علي املواقع األلكرتونية. أي 
له احلق يف االطالع علي حمضر وثائق اجلمعية إال أن  شخص 

موجز النتائج األساسية
2.5 اإلطار القانوين لحرية تكوين الجمعيات األهلية يف قوانني العامل
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هذه القوانني إختلفت علي اآليت:
 	 – املالية  )التقارير  املطلوبة  والتقارير  األوراق  هية  ما 

احملاسبية( السجالت 
جهة الرقابة )احملكمة – وزارة الداخلية – احملليات – وزارة 	 

العدل – اجلهة اإلدارية(
لبنان( 	   – )تركيا  العمل  ساعات  أثناء  التفتيش  يف  احلق 

يف  ذلك  ويتم  ساعة.   24 خالل  اجلمعية  إخطار  مع 
قضائي. بأمر  ليبيا 

2.5.5 حل وتصفيات الجمعيات
االجتاه العام يف تشريعات دول العامل هو أن قرار حل اجلمعيات 
هو من صميم إخنصاص اجلمعية العمومية وأعضاءها، وهو أيضا 
من إختصاص احملكمة املختصة، وقد تنوعت األسباب اليت تكون 
وهتديد  األساسي  النظام  مع  التعارض  أمهها  ومن  للحل،  سببا 

املصاحل العامة والنظام العام أو اآلداب العامة.
األنشطة  والقيودعلي  التسجيل  رفض  أسباب   2.5.6

السياسية للجمعيات
مجلة  وجود  هو  البحث  حمل  القوانني  أغلب  يف  العام  االجتاه 
احملظورات  تلك  وتبدأ  اجلمعية،  نشاط  ترد علي  احملظورات  من 
منذ حلظة التسجيل، مث ترد علي يعض األنشطة أو املمارسات 
خاصة ذات الطابع السياسي. فقد إتفقت معظم هذه القوانني 
علي أن احلظر يرد بداية علي التسجيل يف حالة عدم إستيفاء 
نفس  مكررا يف  يكون  قد  للجمعية  إسم  إستخدام  أو  األوراق 
أنشطة  ممارسة  حال  يف  احملظورات  تلك  ترد  املقاطعة. كما 
تتعارض مع القانون أو األخالق العامة أو ممارسة أغراض غري 
والنظام  القومي  األمن  هتديد  إيل  تؤدي  أنشطة  أو  مشروعة، 

العام أو ممارسة التمييز ألي سبب من األسباب.
الدعاية  يتضمن  مبا  السياسية،  األنشطة  علي  احلظر  ويأيت 
قوانني  من  عدد  يف  احملظورات  أهم  السياسية كأحد  لألحزاب 
إيران(،   – تركيا   – ليبيا   – لبنان   – )اليابان – كوسوفا  العامل 
يضاف إيل ذلك حظر ممارسة األنشطة السرية أو العسكرية أو 

توجيه أنشطة لتقويض الدميقراطية )إسرائيل(.

يف هذا اإلطار تقرتح الدراسة علي صانع القرار أن تكون املادة 
مصر  يف  األهلية  اجلمعيات  تكوين  حبرية  اخلاصة  الدستورية 

كالتايل:
وحرياته 	  اإلنسان  حقوق  ومحاية  بضمان  الدولة  تلتزم 

األساسية الىت يكفلها الدستور.
حرية تأسيس اجلمعيات مكفولة لكافة املصريني، وتشمل 	 

ال   - منظمة  تأسيس  ىف  شخص  حق كل  احلرية:  تلك 
تستهدف الربح دون احلاجة للحصول على أى إذن، وىف 
ىف  واحلق  منظمة،  أى  ىف  عضواً  يصبح  ال  أو  يصبح  أن 

املشاركة ىف أنشطة أى منظمة.
وال جيوز حل مجعية أو رابطة بتهمة ارتكاهبا خمالفة للقانون 	 

إال  الداخلية،  لوائحها  بنود  من  أساسى  لبند  خمالفة  أو 
مبوجب حكم صادر عن حمكمة. 

والشفافية 	  الدميقراطية،  ملبادئ  وفقا  املنظمات  هذه  تعمل 
متويلها،  مصادر  عن  باإلعالن  وتلتزم  القوانني  وإحرتام 

وحماضر إجتماعاهتا للرأي العام 

أن تقوم فلسفة إعداد قانون للجمعيات واملؤسسات األهلية علي 
عدد من املبادئ اإلرشادية هي:

حلقوق  الدولية  املعايري  ضوء  علي  اجلمعيات  تكوين  حرية  أوال: 
اإلنسان

وثبوت  واملؤسسات  للجمعيات  القانوين  االعرتاف  ثانيًا: 
الشخصية القانونية

وإلغاء  النشاط،  وجماالت  األهداف  حتديد  حرية  ثالثًا: 
إطار  يف  واملؤسسات  اجلمعيات  لدور  الوظيفي  الدمج  فكرة 

للدولة. العامة  السياسة 
رابعًا: التأسيس باإلخطار وتبسيط إجراءات التسجيل واإلشهار

اإلدارة  جملس  دور  )حمورية  اإلدارة  دميقراطية  خامسًا: 
يف  الذايت  االستقالل  مبدأ  من  واإلعالء  العمومية(  واجلمعية 

اإلدارية. اجلهة  مواجهة 
سادسًا: احلق يف إنشاء التحالفات والشبكات بني املنظمات األهلية
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الخطوات والمهام
3.1 إقرتاح املادة الدستورية

3.2 إقرتاح املبادئ اإلرشادية لوضع القانون
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الوجود  إهناء  يف  واملؤسسات  اجلمعيات  حق  سابعًا: 
)احلل( هلا  القانوين 

املالية  مواردها  تعبئة  يف  واملؤسسات  اجلمعيات  حق  ثامنًا: 
والتمويل( )الشفافية 

تاسعًا: دعم ثقافة العمل التطوعي.
وهناك عدد من احملاور الرئيسة يف مناقشة هذا املوضوع للقوانني 

يف العامل من زاوية موقفها من حرية تكوين اجلمعيات هي:
ترك اجملال مفتوحًا أمام املواطنني يف حتديد أغراض اجلمعية . 1

ونظم إدارهتا وكيفية اختيار أعضاءها.
املؤسسني . 2 توقيع  مبجرد  للجمعية  املعنوية  الشخصية  إثبات 

علي نظامها األساسي
وعلي . 3 اإلخطار  مبجرد  تتم  فهي  الشهر،  إجراءات  تبسيط 

اجلهة اإلدارية إذا إعرتضت علي إنشاء اجلمعية اللجوء إيل 
القضاء فيكون حكما بني اجلمعية واجلهة اإلدارية

أو . 4 اجلمعية  حل  يف  احلق  صاحبة  هي  العمومية  اجلمعية 
االساسي  النظام  تعديل 

وضع أعمال اجلمعية حتت رقابة اجملتمع، . 5
ببعض . 6 والقيام  التربعات  جبمع  اجلمعيات  قيام  إجازة 

القيام  وإجازة  لألموال  املدرة  االقتصادية  املشروعات 
التربعات.  حبمالت جلمع 

ليس من حق اجلهة االدارية حل اجلمعيات، وعليها اللجوء . 7
ايل القضاء 

أدوار منظمات اجملتمع املدين يف إطار متطلبات املرحلة الراهنة:
بتجاوز  الذي  الواسع  )مبفهومه  املصري  املدين  اجملتمع  يشهد 
احلقوقية  واللجان  الروابط  ويشمل  ليتسع  األهلية  اجلمعيات 
والنقابات املستقلة...أخل( تفاعالت متصاعدة علي كافة مناحي 
أدت  مسبوقة،  غري  وجذرية  عميقة  وحتوالت  السياسية  احلياة 
أمام  اجملال  وفتحت  السلطة،  هرم  أعلى  يف  مهمة  تغيريات  إىل 
وما  الدميقراطية،  وترسيخ  الدميقراطي  التحول  عملية  إستكمال 
التعاطي مع  يتطلبه ذلك من وجود جمتمع مدين فعال يستطيع 
تلك التفاعالت واملسامهة بفعالية يف إقامة دولة مدنية دميقراطية 
اإلنسان  وحقوق  القانون  وسيادة  احلريات  احرتام  على  قائمة 
واملواطنة. وحلماية هذه الثورة الدميقراطية من حماوالت اإللتفاف 
واحملافظة علي مكتسباهتا. وتقرتح الورقة عدداً من األدوار تنتظر 
اإللتحام معها من قبل اجلمعيات األهلية وعلي األخص منظمات 

حقوق اإلنسان، تلك األدوار هي:
خاصة  املدين  اجملتمع  منظمات  تسهم  أن  ضرورة   1-3-3
منظمات حقوق اإلنسان وكل أطياف احلركة احلقوقية يف مصر 
بفعالية يف تقدمي بدائل يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وال يتحقق ذلك إال مبحافظة هذه املنظمات 
على طبيعتها واستقالليتها، وأن متتنع عن أن يتم توظيفها من قبل 

حاليا  تواجه  االنسان  فحركة حقوق  املتنافسة،  السياسية  القوى 
حتديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمسامهة 
املس  اىل خماطر  والتنبيه  القادمة  احلكومة  اداء  مراقبة  بفعالية يف 
حبقوق اإلنسان. فمن األمهية أن تكون احلركة يف قلب التغيري من 
بدور يف  التوعوي، واستكماله  الدور  االنتقال من  اقرتاح  خالل 
بلورة سياسات تنموية بديلة، واحليلولة دون هتميش حقوق بعض 
احملورية،  القضايا  بعض  النظر يف  تأجيل  أو  األساسية  األطراف 
مثل قضايا املرأة والشباب والفئات املهمشة يف اجملتمع. ومن بني 
املسائل العاجلة يف هذا السياق وضع تشريعات دميقراطية جديدة 
قيود  عن  بعيدا  املدين،  اجملتمع  منظمات  تكوين  حرية  تضمن 
املرحلة السابقة اليت عرقلت منو اجملتمع املدين وحرمته من النمو 
الطبيعي، وأخضعته آلليات الدولة احملتكرة للفضاء العام. كما أنه 
سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان احلق يف الوصول 
إىل املعلومات من أجل متكني اجملتمع املدين من بلورة بدائله على 

أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع.
3.3.2 دعم ثقافة الدميقراطية

الثقافة الدميقراطية هي اليت تساعد املواطنني على التعرف ونشر 
بني  والتفاهم  والتسامح  واملساواة  املبادئ كالعدالة  من  جمموعة 
الواعي.  النقدي  امللكات كالفكر  من  جمموعة  وتربية  البشر، 
مؤسسات  داخل  الوطنية  األصعدة  على  املمارسات  وتعميق 
املواطنة،  تارخييا حبقوق  اقرتنت  اليت  الثقافة  هذه  املدين.  اجملتمع 
العقل  وحتكيم  والتعددية،  التعدد  وفلسفة  املؤسسات،  ودولة 
تتعارض  واألقلية،  الفرد  حقوق  إسقاط  دون  واألغلبية  والقانون 
مع العالقات املبنية على التسلط، والتبعية، وضعف ثقة املواطن 

يف قدرته على التغيري. 
كما يستوجب األمر أيضا تقييم وضع مجيع احلركات والظواهر 
الدينية ضمن حزمة موحدة، ودراسة الفوارق واملشرتكات بينها. 
فتصاعد موجة التطرف يربز أمهية اخنراط اجملتمع املدين يف اجملال 
التعامل  ووسائل  املواقف  تغيري  ضرورة  عن  ويكشف  الثقايف، 
مع الثقافة الدينية. فعالقة الدولة بالدين ال تزال تتطلب نقاشا 
معمقا وجريئا من أجل التوصل إىل صيغة حتمي احلقوق الفردية 
املرأة يف املساواة وحقوق األقليات وتضمن  واجلماعية وحقوق 
احلريات وتدعم قيم املواطنة وتفصل احلكم عن الدين وترسخ 

الدميقراطي. النظام 
3.3.3 إصالح منظمات اجملتمع املدين 

املدين،  اجملتمع  منظمات  بإصالح  يبدأ  السياسي  اإلصالح 
وحتقيُق التحول الدميقراطي على األصعدة الوطنية جيب أن يكون 
اجملتمع  مؤسسات  داخل  الدميقراطية  املمارسة  بتعميق  مصاحبا 
املدين، لقد جرت العادة أن تفسر حالة العجز اليت يعاين منها 
الطرف  غض  مع  الدولة،  استبداد  بعامل  فقط  املدين  اجملتمع 
عن املسؤولية الذاتية واملباشرة لقوى اجملتمع املدين على استمرار 
ديناميكيات  يفسر  ال  السلطة  فاستبدادا  وتفاقمه.  العجز  هذا 
غياب  يفسر  ال  أنه  كما  االهلية  املنظمات  االنقسامداخل 
واجلمعيات  اهليئات  من  عديد  لدى  واإلدارية  املالية  الشفافية 

ت واملهام
3.3 إقرتاح ألدوار الجمعيات األهلية يف املرحلة الراهنةالخطوا
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وضعف املمارسة الدميقراطية داخل بعض منظمات اجملتمع املدين 
اليت ال ختتلف يف بنيتها وأساليب تسيريها عن أجهزة األحزاب 
احلاكمة أو الشمولية. ويتصل بذلك قدرة هذه املنظمات على 
من  جمموعة  اجملال  هبذا  ويرتبط  التنظيمي،  هيكلها  بناء  إعادة 
احللقات املتشابكة، أهم هذه احللقات هي إعادة االعتبار إىل 
منظمات العضوية، وتفعيل رقابة األعضاء واجملتمع على أنشطتها، 
األمر الذي يعين جتاوز هذه املنظمات ألشكال الشركات املدنية 
إىل  األحيان  من  يف كثري   – ُحولت  واليت  للربح،  اهلادفة  غري 
بأمهية  ترتبط  أخرى  حلقة  احللقة  هبذه  وترتبط  شركات خاصة، 
تفعيل الدميقراطية الداخلية والشفافية واحملاسبية لتطهري العمل يف 
جمال حقوق اإلنسان من شبهة الرتبح. أما احللقة الثالثة يف هذا 
اجملال فهي تعظيم قيمة العمل التطوعي، والعمل على إحداث 
التوازن بني االحرتاف والتطوع، حىت ال يتحول اهليكل التنظيمي 
وأجندة  بأولويات  القبول  إىل  يدفع  مايل  عبء  إىل  للمنظمة 

اجلهات املاحنة ضمانًا الستمرار املنظمة.
3.3.4 تغيري اإلطار القانوين ملنظمات اجملتمع املدين

مؤسسات  بني  احلوار  وتطوير  فتح  علي  التأكيد  أمهية  مث  ومن 
شروط  من  أساسي  املدين، كشرط  اجملتمع  ومنظمات  الدولة 
توفري  إىل  السعي  مع  احلوار  هذا  ويتزاوج  الدميقراطي.  التحول 
للقيام  املدين  اجملتمع  يساعد  الذي  والسياسي  التشريعي  املناخ 
بدوره بكل استقاللية وحرية ويضمن محاية العاملني يف مؤسساته 
مع  ومتشيها  مالئمتها  ومدي  الوطنية  التشريعات  خالل  من 

املبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
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أمام . 14 اإلنسان  حلقوق  العربية  املنظمة  دفاع  مذكرة  انظر: 
سامل  أمري  يف  رضوان،  فتحي  لألستاذ  اإلداري  القضاء 
)القاهرة:  اجلمعيات،  تكوين  حق  عن  دفاعًا  )مؤلفًا(، 
اإلنسان،  حلقوق  القانونية  واملعلومات  الدراسات  مركز 

1991(، ص 100.
سلسلة . 15 مصر،  يف  األهلي  العمل  إبراهيم،  الدين  سعد 

كراسات اسرتاتيجية، العدد 62، مركز الدراسات السياسية 
واالسرتاتيجية، )1998(، ص 4.

األهلي . 16 للعمل  إنقاذ  املدين  للقانون  العودة  الربعي،  جناد 
عن  الصادرة  الدميقراطي،  املنتدى  جملة  مصر،  يف 
)يوليو  القاهرة  الثاين،  العدد  الدميقراطية،  تنمية  مجاعة 

1997(، ص 162. 
اجلمعيات، . 17 تكوين  حق  عن  دفاعًا  )مؤلفًا(،  سامل  أمري 

حلقوق  القانونية  واملعلومات  الدراسات  مركز  )القاهرة: 
اإلنسان، 1991(،، ص 9. 

نص القانون 84 لعام 2002، االحتاد اإلقليمي للجمعيات . 18
األهلية بالقاهرة، يونيه 2002.

تنص املادة )42( من القانون 153 لعام 1999 على 	 
املختصة،  احملكمة  من  اجلمعية حبكم  أنه: »جيوز حل 
بناًء على طلب اجلهة اإلدارية باإلجراءات املعتادة لرفع 
الدعوى«. انظر: القانون 153 لعام 1999، اجلريدة 

الرمسية، العدد 21)ب(، 27 مايو 1999.
 	 2002 لعام   84 القانون  من   )42( املادة  تنص 

أنه »يكون حل اجلمعية بقرار مسبب من وزير  على 
العام،  االحتاد  رأي  أخذ  بعد  االجتماعية،  الشئون 
القانون  انظر:  أقواهلا.  لسماع  اجلمعية  دعوة  وبعد 

84 لعام 2002، )69(.
العدل 	  وزير  من  بقرار  تشكل  املنازعات:  فض  جلنة 

اجلمعية  ترشحه  االستئناف  مبحاكم  مستشار  برئاسة 
للجهة  ممثل  من  اللجنة  وتتكون  للمحكمة،  العمومية 
للجمعيات،  العام  االحتاد  إدارة  يرشحه جملس  اإلدارية 
وممثل للجمعية املعنية الطرف يف املنازعة ترشحه اجلمعية 
من   )7( مادة  انظر:  اإلدارة.  جملس  أو  هلا  العمومية 

القانون 84 لعام 2002.
عبد اهلل خليل، قانون اجلمعيات األهلية يف ضوء الدستور . 19

املصري والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، يف صربي حسن 
املدين –  اجملتمع –  الدولة –  القانون؟  بعد  ماذا  )حمرراً(، 
القانون، )القاهرة: الربنامج العريب لنشطاء حقوق اإلنسان، 

2003(، ص ص 45 – 50. 
ملحق رقم 1: مشروع القانون اجلديد للوزارة.. 20
العمل . 21 بتحرير  املعنية  االستشارية  للجنة  الثالث  الجتماع 

األهلي، والذي عقد يف املنظمة املصرية يوم االثنني املوافق 
23 ابريل لعام 2012.

امللحق )2( مشروع القانون املقدم بإسم 120 مجعية أهلية . 22
واملنظمة  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  قدمه 

املصرية حلقوق اإلنسان.
يعتمد النظام السياسي يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران على . 23

األعلى  املرشد  من  الدولة  وتتشكل   .1979 عام  دستور 
على  االشراف  مسؤولية  به  تناط  والذي  اإلسالمية  للثورة 
السياسات العامة يف اجلمهورية اإلسالمية، وينتخب املرشد 
رئيس  املرشد  يلي  القيادة.  خرباء  جملس  قبل  من  األعلى 
ويرتأس  املباشر  الشعيب  باالقرتاع  ينتخب  والذي  اجلمهورية 

جلسات جملس الوزراء ويشكل احلكومة.
الوطين . 24 اجمللس  عليه  صادق  الذي  الدستوري  اإلعالن 

ليبيا حلني  االنتقايل املؤقت ىف 3/ 2011/8، هو دستور 
وضع دستورها الدائم.

»ورشة حول اسرتاتيجيات مسامهة اجملتمع املدين يف التحول . 25
عقدت   : الدوحة  قطر،  العربية«،  البلدان  يف  الدميقراطي 

يومي 4 و5 يناير 2005(. 
مالحظات: . 26

 أملانيا ليس لديها قانون خاص ينظم أنشطة املنظمات غري 	 
احلكومية، وإمنا حيتوى القانون املدين األملاىن على نصوص 

خاصة باجلمعيات األهلية.
 فرنسا هلا قانون خاص ينظم أنشطة املنظمات غري احلكومية 	 

 Loi Du 1Er Juillet 1901 واجلمعيات األهلية، ويسمى 
.Relative Au Contrat D›Association

املنظمات 	  أنشطة  ينظم  قانون خاص  لديها  ليس  اليونان 
على  اليوناىن  املدين  القانون  حيتوى  وإمنا  احلكومية،  غري 

نصوص خاصة باجلمعيات األهلية. 
املنظمات 	  أنشطة  ينظم  قانون خاص  لديها  ليس   إيطاليا 

على  اإليطاىل  املدين  القانون  حيتوى  وإمنا  احلكومية،  غري 
نصوص خاصة باجلمعيات األهلية. 

غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   بلغاريا 
الشركات  قانون  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 
 Law For The Non-Profit Corporate غري اهلادفة للربح

.Bodies

غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   رومانيا 
اجلمعيات  قانون  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 

 .Law on Associations and Foundations واملؤسسات
غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   بولندا 

اجلمعيات  قانون  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 
.Law on Associations

املنظمات غري 	  أنشطة  ينظم  قانون خاص  لديها  كوسوفا 
احلكومية واجلمعيات األهلية، ويسمى قانون حرية تكوين 
 Law No. 03/L-134 اجلمعيات ىف املنظمات غري احلكومية
 On Freedom Of Association In Non-Governmental

.Organizations

غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   اليابان 
احلكومية واجلمعيات األهلية، ويسمى قانون تعزيز األنشطة 
 Law to Promote Specified Nonprofit الرحبية  غري 

.Activities

صادر
امل
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غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   اهلند 
تسجيل  قانون  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 

.The Societies Registration Act اجلمعيات
 األرجنتني ليس لديها قانون خاص ينظم أنشطة املنظمات 	 

غري احلكومية، وإمنا حيتوى القانون املدين األرجنتيىن على 
نصوص خاصة باجلمعيات األهلية.

املنظمات 	  أنشطة  ينظم  قانون خاص  لديها  ليس   الربازيل 
على  الربازيلى  املدين  القانون  حيتوى  وإمنا  احلكومية،  غري 

نصوص خاصة باجلمعيات األهلية 
 جنوب أفريقيا لديها قانون خاص ينظم أنشطة املنظمات 	 

 Nonprofit ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية  غري 
.Organisations (NPO) Act

غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   تركيا 
اجلمعيات  قانون  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 

رقم 5253.
غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  قانون خاص  لديها   إسرائيل 

.Amutot Law احلكومية واجلمعيات األهلية، ويسمى
غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   إيران 

احلكومية واجلمعيات األهلية، ويسمى قانون إنشاء وأنشطة 
املنظمات غري احلكومية. 

غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   ليبيا 
احلكومية واجلمعيات األهلية، ويسمى قانون اجلمعيات. 

غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   لبنان 
اجلمعيات  قانون  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 

لسنة 1909. 
غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   املغرب 

احلريات  قانون  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 
العامة.

غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  مرسوم  لديها   تونس 
 88 رقم  املرسوم  ويسمى  األهلية،  واجلمعيات  احلكومية 

لسنة 2011 بتنظيم اجلمعيات. 
غري 	  املنظمات  أنشطة  ينظم  خاص  قانون  لديها   العراق 

احلكومية واجلمعيات األهلية، ويسمى قانون املنظمات غري 
احلكومية رقم 12 لسنة 2010.
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